
Kérjük és javasoljuk, hogy olvassa végig hírlevelünket, mert az Ön által használt
 szoftverekkel kapcsolatos nagyon fontos információkat és kedvezményes lehetőségeket tartalmaz.

A hírlevél tartalmából:

1. 2005.12.31-én véget ér a többszörösen meghosszabbított DOS - Windows kedvezményes
áttérési akció!

2. Programjaink korszerű és biztonságos használatának feltétele: klubtagság, szoftverkövetés
3. A DOS alapú infotéka Bér programhoz 2006. januárban utolsó alkalommal készítjük el a tb -

és adó adatszolgáltatáshoz használható programokat.
4. Infotéka weBBÓN - mi ez, és miért jó ez Önnek?
5. Ügyfélkapu a honlapunkon - szoftver frissítés és sok egyéb szolgáltatás az interneten keresztül
6. Elektronikus kérdőív - bármikor minősítheti szoftvereinket, szolgáltatásainkat
7. Év végi nyitva tartás

Mindenekelőtt köszönjük eddigi bizalmát! Ezt a bizalmat szeretnénk megtartani és tovább erősíteni úgy,
hogy szoftvereinket folyamatosan fejlesztve, a kihívásokra megoldást kínálva segítsük az Ön munkáját!

1. Az évek óta folyamatosan prolongált DOS-Windows kedvezményes áttérési akció 2005. december
31-én véget ér. Ezt követően a DOS programmal rendelkező ügyfeleink is csak teljes áron juthatnak hozzá
Windows alapú programjainkhoz. 2006-ban már klubtag ügyfeleinknek is csak az őket megillető 10%
kedvezményt tudjuk biztosítani Windows alapú program vásárlásakor akkor is, ha rendelkeznek a program
DOS alapú megfelelőjével.

 Minden ügyfelünknek lehetősége van szóló gépes szoftverről több munkahelyes hálózatos verzióra tör-
ténő áttérésre is. Minden áttérési szándék előtt kérjük, hogy küldje el nekünk a mellékelt DOS-Windows
áttérési lapot kitöltve, és mi részletes, pontos árajánlatot adunk figyelembe véve az összes lehetséges
kedvezményt! (Fax: 452-1054) Figyelem! Amennyiben Ön valamely hivatalos viszonteladó partnerünktől
vásárolta annak idején a DOS alapú programjait, a DOS-Windows áttérést ugyanott is le tudja bonyolítani.

2. DOS alapú programmal rendelkező ügyfeleink 2006-ban már nem vehetik igénybe a klubtag- és szoft-
ver- követés szolgáltatásunkat, mert a Bér 2000 program követése 2005.12.31-én véget ér, a többi DOS
alapú program követése pedig már 2005. április 30-án véget ért. Infotéka User Klub és szoftverkövetés
szolgáltatást 2006-ban már csak Windows alapú programjaink felhasználóinak biztosítunk.

A felelősségteljes szoftver üzemeltetés érdekében integrált Windows alapú szoftverek esetén - különösen
a hálózatos verzióknál - a szoftverkövetési szerződés, illetve a klubtagság elengedhetetlen. A tavalyi levélben
tájékoztatást adtunk arról, hogy - adatállomány javítás kivételével - a nem szoftverkövető, nem klubtag
ügyfeleinknek semmilyen ügyfélszolgálati segítséget nem biztosítunk 2005. január 1-től. Ez természetesen
így lesz a jövőben is. Figyelem! Amennyiben Ön kapcsolatban áll valamely hivatalos viszonteladó partne-
rünkkel, akkor segítségével is megkötheti klubtagsági vagy szoftverkövetési szerződését.

Tisztelt Partnerünk!
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3. Mint előző pontunkban már említettük, a DOS alapú Bér 2000 követése is véget ér 2005 dec. 31-én.
A tb- és adó adatszolgáltatáshoz használható bevallást segítő programokat azonban 2006-ban utolsó
alkalommal még biztosítjuk. A 2005-ös táblák paraméterezését is elkészítjük, de 2006-os paraméter állomá-
nyokat már csak a Windows alapú infotéka Bér programhoz fejlesztünk. DOS alapú Bér 2000 felhasználó-
inknak külön ebben a témában küldünk majd egy levelet, amelyben részletes tájékoztatót adunk a tb- és
adó bevallást segítő programokról. A Windows alapú infotéka Bér programot használó ügyfeleinknek nem
lesz külön segédprogramra szükségük a bevallásokhoz, hiszen a Windows alapú infotéka Bér tartalmazza
ezeket a modulokat!

4. Az infotéka weBBÓN egy internetes marketing megoldás, melynek segítségével Ön, mint regisztrált
Infotéka szoftver felhasználó, tovább ajánlhatja termékeinket az Infotéka rendszerében nem regisztrált, leendő
ügyfeleink felé. Önnek csak el kell küldeni leendő partnerünknek az Infotéka honlapján lekérhető speciális
weBBÓN-számot, amellyel már kedvezményesen vásárolhat a megajándékozott fél. Ebből a vásárlásból az
Ön részére jóváírunk pontosan akkora összeget, amennyivel kedvezőbben jutott hozzá ismerőse az új szoft-
verekhez. Ezek a jóváírt weBBÓN kreditek az Infotéka Kft weblapján, az ügyfélkapun belül bármikor megte-
kinthetők, ellenőrizhetők

Kérjük, látogasson el www.infoteka.hu honlapunkra, ahol teljes körű tájékoztatót talál az infotéka
weBBÓN -ról.

5. Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy sikeresnek bizonyult új honlapunkon az Ügyfélkapu szolgáltatásunk!
Az Ügyfélkapu létezése óta a belépésre jogosult ügyfeleink (klubtag, szoftverkövető) több, mint egyharmada
élt már a honlapunkról történő szoftverfrissítési lehetőséggel csaknem 4400 alkalommal!

 Az Ügyfélkapun belépve minden arra jogosult felhasználónk szoftvereink legfrissebb verzióit le tudja
tölteni, meg tudja nézni a verzió történetét, megtalálja az adott programhoz a legfrissebb dokumentációt,
javításra elküldendő adatállományokat tud feltölteni-, ill. a már javított állományokat letölteni. Ezzel a korszerű
lehetőséggel kiküszöböljük a csomagolási és postázási időt, ami tapasztalatunk szerint több napot is igénybe
vehet. Javasoljuk, hogy vegye igénybe hírlevél szolgáltatásunkat, melyet szintén az Ügyfélkapun át belépve
lehet igényelni. (Kétféle hírlevelünk közül kérhető az általános- vagy a szoftver frissítés hírlevél.) Amennyiben
él ezzel a lehetőséggel, elektronikus úton a legrövidebb időn belül értesítjük a szoftverekkel kapcsolatos
fontos információkról, hírekről (pl. új verzió megjelenése). Ezeket a szolgáltatásokat követős ügyfeleinknek
(klubtag, szoftverkövető) az éves díj keretében biztosítjuk, tehát külön díjat nem kell érte fizetni!

Az Ügyfélkapun való belépéshez minden fontos tudnivalót megtalál honlapunkon. Látogasson meg
itt minket gyakran!

6. Tisztelt Partnerünk! Korábbi leveleinkben mindig küldtünk egy papír alapú kérdőívet és arra kértük,
hogy minősítsen bennünket. Most is kérjük minősítését, de ezt a honlapunkon az Ügyfélkapun átjutva „Az
Ön véleménye számít” kezdetű sorban található helyre kattintva már bármikor megteheti! Tehát ismét arra
kérjük, hogy minősítsen minket - immár a honlapunkon található elektronikus kérdőíven - szoftvereinken
és szolgáltatásainkon keresztül.

7. Ezúton tájékoztatjuk az Infotéka Kft újévi nyitásáról.

2006. január 2-án hétfőn az évnyitással kapcsolatos teendők miatt zárva tartunk.
Az új évben január 3-án, kedden 8.00 órakor nyitunk.

Budapest, 2005.10.03.
Tisztelettel:

Vida Imre
ker. igazgató
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DOS-Windows áttérési lap

Alulírott ............................................. ezennel jelzem a ...................................................... . cég/vállalkozás nevében,
hogy szeretnék kedvezményes áron áttérni az alábbi DOS alapú program(ok)ról Windows alapú
program(ok)ra. Figyelem! Áttérés csak 2005.12.31-ig lehetséges!

1. ........................................................................................... 2. .....................................................................................................

3. ........................................................................................... 4. .............................. .......................................................................

Kérem az alábbi címen / fax számon / e-mail címen elküldeni az áttéréshez szükséges információ-
kat, pontos árakat: ...........................................................................................................................................................................

................................... 2005. ....... . ....... .
...............................................
      (cégszerű aláírás)

Szolgáltatást megrendelő lap

Alulírott ezennel nyilatkozom a .................................................................................... cég/vállalkozás nevében, hogy
· Szeretnék belépni az Infotéka User Klubba! Így az összes, általam használt szoftver követését az
Infotéka Kft biztosítja. A számlát az Infotéka Kft postai utánvéttel küldi. A klubtagság éves díja az idei
évben 42 000 Ft +áfa. * (A klubtagsági év a díj befizetésekor kezdődik. Lejártakor újabb évre meg-
hosszabbítható.) *

· Szeretnék szoftverkövetési szerződést kötni a következő szoftver(ek)re: (A szoftverkövetés éves
díja az idei évben a szoftver árának 30%-a +áfa. A követési év a díj befizetésekor kezdődik. Lejártakor
újabb évre meghosszabbítható.) *

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

* Kérjük a fenti két lehetőség valamelyikét megjelölni.

Kérem, hogy küldjék a klubtagság / szoftverkövetés részletes ismertetőjét.

................................... 2005. ....... . ....... .
...............................................
      (cégszerű aláírás)



1.

2.

3.
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Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy a szoftverkövetésnek ezt a módját választotta! Reméljük,
hogy a klubtagság keretében nyújtott szolgáltatásainkkal sikerült könnyíteni szoftvereinkkel kapcsolatos
munkáját. A jövőben fokozottan törekszünk szolgáltatásaink színvonalának emelésére!

Jelen megkeresésünk célja, hogy tájékoztassuk Infotéka User Klub szolgáltatásunk 2006-ban terve-
zett változásairól.

Az eddigi gyakorlat szerint jogszabály változás esetén automatikusan küldtük ki az adott szoftver
átdolgozott verzióját, paraméterezését. Ez gyakran - a legnagyobb igyekezetünk ellenére - több napot
(vagy akár hetet) is igénybe vett a gyártás-, csomagolás-, postai átfutás miatt!

Az Internet által nyújtott korszerű lehetőségeket kihasználva szeretnénk az eddigi gyakorlatot meg-
szüntetni. Helyette a következőket tervezzük.

Megkérjük Önt, - ha még nem tette meg - hogy iratkozzék fel www.infoteka.hu honlapunkon az
egyik hírlevelünkre. Kétféle létezik. Az általános hírlevél és a csak szoftverfrissítésről hírt adó hírlevél.
Önnek, mint klubtagunknak az általános hírlevelet javasoljuk, mert ide feliratkozva szoftverfrissítésen
kívüli fontos információkkal is ellátjuk. A hírlevélre igen egyszerű módon lehet feliratkozni az ügyfél
bejelentkezést (ügyfélkapun történő belépést) követően.
A hírlevélre történő feliratkozást követően ha pl. az Ön által használt szoftverek bármelyikének új
verziója jelent meg, azonnal értesítést küldünk elektronikus hírlevél formájában. Az információ birto-
kában ezt követően honlapunkon az Ügyfélkapun belépve bármikor letöltheti honlapunkról a
program legújabb verzióját és azonnal végrehajthatja a frissítést. Figyelem! Ha Ön még nem
jelentkezett be soha az Ügyfélkapun, akkor a honlapunk bejelentkezési képernyőjének bal felső
részén található „Bejelentkezési információ”-ra kattintva talál információt a bejelentkezés módjáról.
Telepítő CD-t évente csak két alkalommal tervezünk kiküldeni. Az egyik CD-t mindig év eleji válto-
zásokat követően-, a másikat pedig az év második felében postázzuk. Ezeket a telepítő CD-ket főként
biztonsági okok miatt küldjük. Hasznos lehet, ha van egy telepítő lemeze az Ön által használt összes
programmal akkor, ha pl. meghibásodott gépe miatt egy másik számítógépre kell telepíteni prog-
ramjait. Évi két alkalomnál gyakrabban küldeni friss telepítő CD-t nem tartjuk indokoltnak, hiszen a
programok legfrissebb verzióját bármikor le tudja tölteni honlapunkról.

Reméljük, hogy fenti terveink találkoznak az Ön elvárásaival!

Budapest, 2005.10.03.

Tisztelettel:

Vida Imre
ker. igazgató

Tisztelt Klubtagunk!


